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ATA DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, 003/2015, DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos 2 

onze dias do mês de maio do ano de dois mil quinze, às onze horas e vinte minutos, 3 

iniciou-se a reunião na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número 4 

mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a Coordenação da 5 

Conselheira Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre, 6 

Coordenadora da Comissão de Organização e Administração do CAU/PB. Estiveram 7 

presentes além da Coordenadora, os membros da COA/PB, Amélia de Farias Panet 8 

Barros e Márcia M. L. Barreiros Visane. Foi justificada a ausência dos conselheiros 9 

Aristóteles Lobo M. Cordeiro e Valder de Souza Filho. Participaram como 10 

convidados o presidente do CAU/PB João Cristiano Rebouças Rolim e o assessor 11 

jurídico do CAU/PB, Welison Silveira.  1 - Abertura da sessão, a Coordenadora 12 

Cristina Evelise agradeceu a presença de todos e deu seguimento a pauta na ordem 13 

que segue: 2 - Ordem do dia 2.1: Apreciação e aprovação da ata 002/2015 – 14 

Relatora Coordenadora Cristina Evelise – A coordenadora perguntou se os membros 15 

haviam lido a ata que foi encaminhada através de e-mail, os presentes confirmaram 16 

a leitura da ata 002/2015 da COA/PB. A ata mencionada foi apreciada e aprovada 17 

por unanimidade, sem nenhum pedido de ajuste Ordem do dia 2.2: Continuação 18 

da revisão do Regimento Interno do CAU/PB – Relatora Cristina Evelise; A 19 

coordenadora Cristina Evelise sugeriu proceder a leitura do Regimento Interno nos 20 

pontos em que foram sugeridas alterações, seja com acréscimo ou supressão. A 21 

coordenadora passou a palavra ao presidente Cristiano Rolim que estava presente 22 

na reunião a fim de contribuir com as alterações do Regimento Interno do CAU/PB. 23 

O presidente destacou alguns artigos e fez seus destaques. Ao retomar a palavra, a 24 

coordenadora Cristina Evelise realizou a leitura minuciosa dos artigos, analisando 25 

cada capítulo e após uma longa discussão e ponderações da coordenadora da 26 

COA/PB, dos conselheiros presentes e do assessor jurídico, houve a finalização da 27 

revisão do Regimento Interno do CAU/PB. Foi deliberado que fosse distribuído 28 

por e-mail o Regimento Geral do CAU/PB a todos os conselheiros titulares e 29 

suplentes, a fim de que os mesmos possam dar suas contribuições até o dia 30 

vinte e oito de maio de dois mil e quinze. 3 - Informes: Não Houve; Interesses 31 

Gerais: Não Houve; às treze horas a coordenadora agradeceu a presença de 32 

todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, tendo 33 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada 34 

por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e 35 

assinada pela Coordenadora da comissão de Organização e Administração do 36 

CAU/PB e pelos conselheiros membros da comissão que se fizeram presentes.  37 
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